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Efterlyses: Søren Nis Boesdal Hent PDF "Søren kneb øjnene sammen. Sveden kantede sig ned over rynkerne.
Lavede fugtige striber på hans kinder. Som skovsnegle.

Det gjorde stadig ondt. Det dunkede. Hele tiden. Og det var ikke ved at blive bedre, det vidste han godt. Det
blev værre.

Han kiggede ned ad den sorte læderjakke. Skulderen og det øverste af ærmet var fyldt med lyse striber, fordi
det sorte blev skuret af, da han ramte muren.

Hvor stærkt havde han kørt?"

Da 17-årige Søren ved et uheld kommer til at køre et 3-årigt barn ned med sin knallert, går han i panik. I
stedet for at stoppe for at hjælpe flygter han på knallerten, og før han ved af det, er han efterlyst …

Nis Boesdal (f. 1948) er en dansk forfatter, journalist og radiovært. Efter debuten i 1977 med digtsamlingen
"Ble ved ble" har Nis Boesdal udgivet en lang række digtsamlinger, historiske fortællinger og børnebøger.

 

"Søren kneb øjnene sammen. Sveden kantede sig ned over rynkerne.
Lavede fugtige striber på hans kinder. Som skovsnegle.

Det gjorde stadig ondt. Det dunkede. Hele tiden. Og det var ikke ved
at blive bedre, det vidste han godt. Det blev værre.

Han kiggede ned ad den sorte læderjakke. Skulderen og det øverste
af ærmet var fyldt med lyse striber, fordi det sorte blev skuret af, da

han ramte muren.
Hvor stærkt havde han kørt?"

Da 17-årige Søren ved et uheld kommer til at køre et 3-årigt barn ned
med sin knallert, går han i panik. I stedet for at stoppe for at hjælpe
flygter han på knallerten, og før han ved af det, er han efterlyst …

Nis Boesdal (f. 1948) er en dansk forfatter, journalist og radiovært.
Efter debuten i 1977 med digtsamlingen "Ble ved ble" har Nis

Boesdal udgivet en lang række digtsamlinger, historiske fortællinger
og børnebøger.
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